
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perekonomian dan organisasi mengalami transformasi yang tidak pernah 
terjadi sebelumnya. Hal tersebut terjadi berkat perkembangan teknologi, perubahan 
tersebut secara drastis mempengaruhi budaya organisasi, proses bisnis, sumber 
daya, dan kapabilitas organisasi. Munculnya era ekonomi baru berbasis 
pengetahuan, persepsi bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor penting 
menjadi meningkat. Kondisi ini membuat organisasi-organisasi memberi nilai baru 
terhadap sumber daya yang mereka miliki, termasuk sumber daya dalam bentuk 
pengetahuan (Kabir 2011). 

Penerapan teknologi di suatu organisasi/perusahaan saat ini sangat 
berkembang pesat, hal ini sebagai suatu langkah dalam mempersiapkan persaingan 
yang semakin ketat. Penerapan teknologi yang semakin pesat juga terlihat dari 
penggunaan teknologi digital di masyarakat luas saat ini, menurut data Indonesian 
digital report 2019 dimana pertumbuhan pengguna internet di tahun 2019 
dibandingkan tahun 2018 tumbuh 13% yakni tumbuh sebanyak 17 juta jiwa, 
sehingga total pengguna sebanyak 150 juta jiwa. Adapun dari keseluruhan total 
pengguna internet di Indonesia, dimana sebesar 60% melakukan aktivitas dengan 
menggunakan smartphone dan 30% menggunakan laptop/tablet. 

Saat ini sudah mulai banyak organisasi bisnis yang mengembangkan 
teknologi dalam mempermudah aktivitasnya. Jika teknologi ini bisa 
diimplementasikan dengan baik, maka akan memberikan dampak dan 
menghasilkan nilai tambah (added value) bagi organisasi bisnis itu sendiri. Upaya 
ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik dan mampu 
menghadapi persaingan yang semakin ketat. 

PT. Mandiri Tunas Finance (MTF) merupakan salah satu perusahaan 
pembiayaan kendaraan bermotor yang ada di Indonesia saat ini. Sebagai upaya di 
dalam menghadapi persaingan global yang semakin sengit, setiap perusahaan 
berlomba-lomba untuk mengembangkan sistem teknologi yang dapat 
mempermudah dan mempercepat proses kerja yang ada. Selain itu teknologi yang 
digunakan bertujuan agar aktivitas dapat dilakukan lebih efisien dan efektif. 

Salah satu pengembangan yang dilakukan oleh MTF adalah pengembangan 
teknologi untuk membantu upaya penagihan (collection), dimana alat ini bertujuan 
mempermudah tim collector di dalam melakukan penagihan ke konsumen 
bermasalah. Penggunaan tools ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas 
setiap collector dan memperbaiki kualitas kredit bermasalah (bad debt) di MTF, 
serta menurut (Sunarta 2005) bahwa dengan memanfaatkan teknologi informasi 
akan dapat mendukung tanggung jawab pekerjaan individu yang bersangkutan. Alat 
yang dikembangkan oleh MTF dinamakan dengan Mobile Collection yaitu berupa 
aplikasi yang bisa dioperasikan di smartphone. 
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Besarnya investasi dan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam 
pengembangan mobile collection sangat besar, dimana rata-rata biaya yang 
dikeluarkan perusahaan untuk sewa mobile collection per bulan adalah sebesar Rp. 
214,2 Juta. Besarnya biaya yang dikeluarkan menunjukkan bahwa MTF serius di 
dalam implementasi mobile collection, hal ini sejalan bahwa ketersediaan investasi 
yang diberikan perusahaan berpengaruh positif pada aplikasi TI yang akan 
digunakan (Endraswari 2006). Selain itu kebijakan perusahaan saat ini adalah 
mewajibkan setiap collector menggunakan mobile collection di dalam aktivitas 
penagihan ke konsumen. Begitu pentingnya peran mobile collection di dalam proses 
penagihan ke konsumen maka perlu dilakukan review serta memastikan 
penggunaan mobile collection optimal dan mampu meningkatkan kinerja collector. 

Maka dari itu untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan melihat faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan mobile collection di MTF serta 
pengaruh penggunaannya terhadap kinerja collector.  

Perumusan Masalah 

Penggunaan mobile collection berbasis teknologi bertujuan untuk 
meningkatkan jumlah konsumen tertagih, yang kemudian nantinya mampu 
memperbaiki kualitas kredit MTF. MTF mulai mengembangkan  mobile collection 
pada 2014 dan mulai diimplementasikan secara nasional pada tahun 2015. Setelah 
implementasi, pengembangan sistem terus dilakukan untuk mendukung proses 
bisnis kredit. Secara umum, mobile collection berbasis teknologi ini mempermudah 
karyawan untuk melakukan administrasi penagihan dimana administrasi cukup 
dilakukan secara mobile dan bersifat paperless. Dengan administrasi yang lebih 
mudah, diharapkan karyawan akan lebih mengoptimalkan waktu penagihan 
sehingga jumlah konsumen yang tertagih meningkat dan pada akhirnya 
memperbaiki kualitas kredit. 

Namun, data awal mengindikasikan bahwa pencapaian persentase account 
tertagih belum maksimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh tren persentase account 
tertagih yang semakin menurun walapun sudah mencapai target yang telah 
ditetapkan perusahaan yakni sebesar 75% keberhasilan account tertagih. Kondisi 
ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah apakah karena 
kinerja collector yang belum maksimal atau adanya perubahan strategi penagihan 
yang dilakukan perusahaan sehingga persentase keberhasilan account tertagih 
sudah dicapai maksimal oleh collector. Adapun tren persentase account tertagih 
pada periode 2012-2018 terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1  Persentase Konsumen Menunggak Tertagih 
Tahun Total Acc Total Acc Tertagih % Acc Tertagih 
2012 321 082 249 587 77.73 
2013 397 642 317 552 79.86 
2014 475 446 361 820 76.10 
2015 616 569 470 814 76.36 
2016 720 707 543 673 75.44 
2017 713 516 523 859 73.42 
2018 680 226 498 706 73.31 

 Sumber: MTF 
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Penggunaan mobile collection juga masih belum optimal, dimana jumlah 
visit yang dilakukan collector rata-rata masih di bawah 75% dari total konsumen 
yang wajib dikunjungi. Dimana di tahun 2017 rata-rata penggunaan mobile 
collection sekitar 76,94% kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan sekitar 
65,55% sebagaimana terlihat pada Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1  Grafik Trend Penggunaan Mobile Collection  
 
Selain itu besarnya sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi 

mobile collection baik dari sisi biaya ataupun sumber daya manusia yang 
dibutuhkan menandakan bahwa mobile collection menjadi suatu perubahan penting 
yang dilakukan MTF. Harapannya dengan mobile collection dapat memberikan 
nilai tambah bagi perusahaan. 

Review terhadap mobile collection menjadi hal penting yang perlu 
dilakukan karena perubahan teknologi ini merupakan perubahan teknologi pertama 
yang dikembangkan PT. Mandiri Tunas Finance sebagai upaya di dalam membantu 
aktivitas bisnis perusahaan, maka dari itu perlu dilakukan review terkait 
penggunaan mobile collection dengan harapan dapat menjadi suatu informasi 
penting yang dapat digunakan manajemen di dalam pengembangan sistem 
informasi selanjutnya.  

Menurut DeLone dan McLean (2003) penggunaan dan kepuasan 
penggunaan pada sistem informasi mampu meningkatkan net benefit di suatu 
perusahaan. Maka dari itu dalam penelitian ini akan melihat kembali bagaimana 
efektivitas penggunaan mobile collection serta pengaruh terhadap peningkatan 
kinerja collector di PT. Mandiri Tunas Finance. Adapun faktor-faktor yang akan 
digunakan untuk melihat pengaruh terhadap keberhasilan penggunaan mobile 
collection adalah faktor kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan, 
penggunaan dan efektivitas penggunaan mobile collection serta kinerja collector. 

Penggunaan sistem informasi dimaksudkan untuk mempermudah dan 
meningkatkan benefit yang diperoleh individu maupun perusahaan. Oleh karena itu 
perlu dievaluasi sejauh mana penggunaan mobile collection oleh collector dalam 
melakukan penagihan ke konsumen bermasalah serta bagaimana penggunaan 
mobile collection mampu berpengaruh dalam peningkatan kinerja collector. 

2017 2018 2019
% Acc Penggunaan 76,94% 65,55% 69,75%
Total Penggunaan 599.596 675.302 640.589
Total Task 461.304 442.691 446.791
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Berdasarkan latar belakang dan data awal tersebut, maka pertanyaan 
penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
 

1. Bagaimana tingkat kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, 
dan penggunaan dan efektivitas penggunaan mobile collection serta kinerja 
collector di PT. Mandiri Tunas Finance 

2. Apakah kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap penggunaan mobile collection 

3. Apakah penggunaan dan efektivitas penggunaan mobile collection yang 
berpengaruh terhadap kinerja collector di PT. Mandiri Tunas Finance 

4. Strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja collector 
dengan meningkatkan efektivitas penggunaan mobile collection di PT. 
Mandiri Tunas Finance 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 
 

1. Mengukur tingkat kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, 
penggunaan, efektivitas penggunaan mobile collection serta kinerja 
collector di PT. Mandiri Tunas Finance 

2. Menganalisis pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas 
pelayanan terhadap penggunaan mobile collection 

3. Menganalisis pengaruh penggunaan dan efektivitas penggunaan mobile 
collection terhadap kinerja collector di PT. Mandiri Tunas Finance 

4. Merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja 
collector dengan meningkatkan efektivitas penggunaan mobile collection di 
PT. Mandiri Tunas Finance. 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat penggunaan mobile collection, serta juga untuk mengetahui 
pengaruh penggunaan Mobile Collection terhadap kinerja collector di PT. Mandiri 
Tunas Finance. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui strategi  apa 
saja yang dapat dijalankan untuk meningkatkan kinerja collector dengan 
optimalisasi penggunaan mobile collection di MTF. Penelitian ini juga diharapkan 
dapat bermanfaat bagi peneliti lain sebagai salah satu referensi yang dapat 
mendukung suatu penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan teknologi 
mobile collection di suatu organisasi/perusahaan terutaman di perusahaan 
pembiyaan. 

Ruang Lingkup 

Penelitian dibatasi hanya pada penerapan mobile collection oleh collector di 100 
cabang MTF dengan jumlah collector sebanyak 623 collector di seluruh Indonesia.




